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ESCLARECIMETOS AO EDITAL CONCORRÊNCIA N° 001/2015 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2015 
 
 
 

Referência: Concorrência Pública nº. 01/2015 – Processo Administrativo nº. 
014/2015 – LICITAÇÃO PARA DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR TAXI, NA CIDADE DE CONTAGEM 
– MINAS GERAIS. 
 

Por email, na data de 11-05-15, recebemos a consulta formulada pela Senhora 

Neuza Barcelos que solicitava esclarecimentos acerca da participação e 

pontuação na referida concorrência. 

 

A seguir, ipsis litteris, os questionamentos da Sra. Neuza: 
 
“No item 6. do edital : 6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  
Poderão participar todas as pessoas interessadas, mesma as que não 
trabalham com taxi, desde que comprovado possuir os documentos so-
licitados? 
 
 
Em relação, item 11- HABILITAÇÃO: 
A cópia do certificado de reservista autenticada. 
Qual procedimento para as pessoas que não possuem este documento 
devido a idade ou perda do mesmo? 
 
Existe um Lei que desobriga alguns licitantes da apresentação do 
mesmo, posso fazer uma DECLARAÇÃO informando deste artigo da Lei 
específica? 
 
Pessoa que nunca trabalhou com taxi, que possui deficiência pode par-
ticipar do processo licitatório? 
 
As Declarações também devem seguir o prazo máximo de 60 dias para 
sua validade contado de sua emissão? 
(DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS -BHTRANS, TRANSCON, ME-
TROBEL) 
 
 

Por partes, vamos esclarecer a cada questionamento. 
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No item 6. do edital : 6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  
Poderão participar todas as pessoas interessadas, mesma as que não 
trabalham com taxi, desde que comprovado possuir os documentos so-
licitados? 

Resposta: Sim, conforme preceituado no item 6 do edital em comento, poderá 

participar da concorrência qualquer pessoa natural interessada em prestar, 

mediante permissão, o Serviço Público de Transporte Individual por táxi e que 

satisfaçam, integralmente, as condições estabelecidas no edital. 

 

Estão impedidos aqueles que integram o quadro dirigente ou de pessoal da 

Administração Pública, Direta ou Indireta, do Município permitente. Assim como 

aqueles suspensos de participarem de licitação e impedidos de contratar com 

administração Pública e/ou qualquer de seus órgãos descentralizados; os que 

tenham sido declaradas inidôneas por ato do Poder Público; os que incidirem no 

disposto pelo art. 9º da Lei 8.666/93 e no art. 33 da Lei Orgânica do Município 

de Contagem; 

 
“Art. 33 - O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de 
cargo em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a 
qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, 
até o segundo grau, ou por adoção, e os servidores e empregados 
públicos municipais, não poderão contratar com o Município, subsis-
tindo a proibição até seis meses depois de findas as respectivas fun-
ções.” 

 

 

Também não será admitida a participação de licitante cuja sua permissão ou o 

seu registro de condutor no serviço de transporte individual ou coletivo de passa-

geiros tenha sido cassado nos últimos 02 (dois) anos contados da data de publi-

cação da presente licitação.  

 

Finalmente, cumpre esclarecer que é vedada a participação na licitação de pesso-

as físicas aposentada por invalidez; que tenha transferido sua delegação para 
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prestação de serviço de transporte por táxi até 05 (cinco) anos antes da data de 

publicação deste edital; e, portadora de Permissão para Dirigir.Também é vedada 

a participação na licitação de pessoas físicas: 

 

a) aposentada por invalidez; 

b) que tenha transferido sua delegação para prestação de serviço de trans-

porte por táxi até 05 (cinco) anos antes da data de publicação deste edital; 

c) portadora de Permissão para Dirigir. 

 

Em relação, item 11- HABILITAÇÃO: 
A cópia do certificado de reservista autenticada. Qual procedimento 
para as pessoas que não possuem este documento devido a idade ou 
perda do mesmo? 

Resposta: Em caso de furto, perda, extravio, roubo ou deterioração de seu 

Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), a 

segunda via deverá ser requerida na Junta de Serviço Militar mais próxima da 

residência do interessado. Portanto, caso ainda seja exigível, o licitante deverá 

apresentar a segunda via do documento devidamente autenticada. 

 

Existe uma Lei que desobriga alguns licitantes da apresentação do 
mesmo, posso fazer uma DECLARAÇÃO informando deste artigo da Lei 
específica? 

Resposta: Conforme item 11.2, “d” do Edital, o Certificado de Reservista so-

mente será exigido caso seja aplicável. Portanto, caso o licitante se enquadre em 

uma das hipóteses da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, em que não é exi-

gível o certificado de reservista, inclusive em razão da idade, poderá lavrar de-

claração nesse sentido e incluí-la no envelope 2. 

 
 
Pessoa que nunca trabalhou com taxi, que possui deficiência pode par-
ticipar do processo licitatório? 

Resposta: Pode sim, como já  respondido anteriormente, qualquer pessoa pode 

concorrer, e, conforme descrito no item 2 do edital, no lote I, teremos 255 (du-

zentas e cinquenta e cinco) permissões para prestação de serviços de táxis con-

vencionais, dentre as quais, 14 (quatorze) reservadas a pessoas portadoras de 

deficiência, ou seja, para motoristas deficientes. 



Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
TRANSCON 

 

As Declarações também devem seguir o prazo máximo de 60 dias para 
sua validade contado de sua emissão? 
(DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS -BHTRANS, TRANSCON, ME-
TROBEL) 
Resposta: A validade documental é para as certidões, a declaração não estipula 
essa validade. 

 

Registre-se, publique-se e intime-se. 

 

Contagem, 11 de maio de 2015. 

 
 

WOIRON PAULA BARBOSA 
 

 
KÊNIA JANAINA DE SOUSA MADUREIRA SILVEIRA 

 
 
 

CÂNDIDA CRISTINA DA LOMBA RIBEIRO 


